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Jaroslav Foglar, známý český spisovatel, redaktor, skaut
a pedagog, žil v letech 1907–1999. Navrhl mimo jiné nový
směr výchovy mládeže bez dospělého vedoucího v dětských
mikrokolektivech (klubech), jejichž činnost je řízena pouze
prostřednictvím korespondence a časopisů.
SPJF s těmito mikrokolektivy pracuje, nabízí jim smysluplný
program trávení volného času a inspiraci pro jejich činnost.
Zároveň se snaží takto působit na děti, které do žádného mikrokolektivu zařazeny nejsou – tzv. stopaře.
SPJF čtvrtletně vydává barevný magazín pro kluby a své členy, provozuje komunitní webový portál a pořádá celoroční
dlouhodobou internetově-korespondenční hru.
Dále SPJF pořádá každoroční letní tábory a další víkendové akce pro děti a mládež, školení a semináře pro instruktory
a vedoucí, besedy a výstavy pro širokou veřejnost.
Pravidelně SPJF vyhlašuje různé soutěže a závody pro veřejnost, nezapomíná ani na aktivity sportovního charakteru.
Od roku 2012 SPJF disponuje vlastní volnočasovou (táborovou) základnou, kterou využívá pro vlastní akce s dětmi a mládeží, ale nabízí ji i dalším skupinám či organizacím.
SPJF se zabývá i sběratelskou činností a odborným rozvíjením pedagogického potenciálu metod, které nastolil Jaroslav
Foglar.

Jaroslav Foglar, the famous Czech writer, editor, scout and
educator, lived from 1907 to 1999. He created, among other
things, a new trend in the education of children in small
groups without an adult leader. The children’s micro-groups
(clubs) are guided only by means of letters and magazines.
SPJF works with these groups, it provides meaningful programme for their free time and inspiration for their activities.
We also try to reach children who are not members of the
above mentioned small groups – so-called trackers.
SPJF publishes a quarterly journal for clubs and the association members, runs a community web portal and all year
round web-correspondence games.
Every year SPJF organises children’s summer camps and also
weekend meetings and games, courses and seminars for instructors, as well as talks and exhibitions for the general public.
SPJF also organizes competitions and races for the public,
including sports activities.
Since 2012 SPJF has owned a freetime (camping) base,
which we use for our own events with children, but we also
offer it to other organizations and groups.
SPJF is involved in collectors’ activities and the professional development of the educational potential of Jaroslav
Foglar ’s methods.
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činnost s dětmi a mládeží

Jedním ze stěžejních dlouhodobých cílů SPJF je sdružování dětských mikrokolektivů – klubů, neformálních dětských
part, které si svou činnost řídí samy. SPJF se jim snaží dodávat inspiraci a motivaci k jejich činnosti. Jedním z prostředků je dlouhodobá hra pro kluby a stopaře, která svým
pojetím navazuje na metody a dlouhodobé hry Jaroslava
Foglara. V roce 2018 nejprve dospěla ke konci pod vede-

ním mladých dobrovolníků dlouhodobá hra Isla de Muerta
s pirátskou tematikou. Na hru navázal nejen letní tábor, ale
také únorové setkání hrajících posádek v severomoravských
Hodoňovicích.↑ Od září do prosince se pak děti mohly zapojit do netradiční výtvarné soutěže, jejímž cílem bylo vytvořit největší sbírku velbloudů, vytvořených nejrůznějšími
výtvarnými technikami. Zúčastnilo se jí více než 200 dětí.

činnost s dětmi a mládeží

V posledních letech vyvíjí SPJF činnost i pro děti svých již
odrostlých bývalých klubařů a táborníků. Pro nejmenší fogla-

rovce se tak i v roce 2018 uskutečnilo několik výprav, v květnu
se třeba vydali objevovat zákoutí Lednicko-valtického areálu.↑

tábory

SPJF uspořádalo v roce 2018 celkem 10 letních táborů
pro více než 300 dětí. V Brně a Praze se odehrály příměstské tábory s tematikou Rychlých šípů, které se každoročně
těší větší a větší oblibě. V Brně utvořily děti čtyři konkurenční kluby Rychlých šípů a hrály hry inspirované komiksovými
příběhy. V Praze se naopak pokoušely komiksová políčka
věrně napodobovat.↑

Nechyběly ani klasické tábory s indiánskými stany týpí. Ty
tradiční se odehrály na tábořištích u Polné a u Pikárce na
Vysočině. Uskutečnil se ale také putovní tábor okolo Sluneční zátoky, dva tábory třebíčské pobočky SPJF, tábory
našich oddílů či tábor pro nejmenší.↓ Malí táborníci už si
nacvičují spaní ve stanech či vaření na ohni, aby za pár let
mohli vyrazit na celé dva týdny do divočiny už bez rodičů.

akce v regionech

V roce 2018 organizovalo SPJF svou činnost do 6 regionálních poboček: Pražské, Jihomoravské, Severomoravské, Východočeské, Třebíčské a Východomoravské.
V březnu 2018 se odehrála v Brně městská hra Stínadelské šestnáctero, do které se zapojily dvě tisícovky hráčů. Rostoucí oblibu zaznamenaly také dva závody v městské hromadné dopravě,
brněnské Šalinění a pražská Lítačka. Obou závodů se pravidelně
účastní nejen dopravní nadšenci, ale i rodiny s dětmi či studenti.

Jihomoravská pobočka pořádá pravidelné průzkumné výpravy do podzemí a promítání f ilmů v klubovně. Na snímku jsou někteří její členové na prohlídce podzemí pod Kraví horou. Severomoravská
pobočka uspořádala tradiční jarní Kuličkiádu v Hornickém muzeu, Pražská pobočka zase sklízí úspěchy
s Memoriálem Jana Tleskače, což je soutěž ve vyjímání ježka z klece.

akce v regionech

Velký mediální ohlas a také účast celé řady foglarovských příznivců zaznamenala akce Od Jasiny do Aše, republika je naše. Jednalo se o cestu napříč celým územím bývalého Československa,
které v roce 2018 oslavilo 100 let od svého vzniku. V jednotlivých městech na trase se přidávali další lidé na různě dlouhé
úseky cesty, která byla zakončena na Zakarpatské Ukrajině.↑

Podzim tradičně patří stínadelským akcím, v roce 2018
se uskutečnilo v Třebíči Poselství ze Stínadel↓ a v Jevíčku
Tajemství Velkého Vonta. Uskutečnilo se i několik akcí na
táborové základně SPJF Muna v Mikulovicích. Foglarovský
rok pak byl zakončen tradičním Večerem světel v několika
městech ČR.

novinky v spjf

V listopadu 2018 proběhla v Brně na Pedagogické fakultě
Valná hromada, na které bylo zvoleno nové jedenáctičlenné
Vedení a Revizní komise.↑

V roce 2018 se muselo SPJF vzhledem k rekonstrukci celé
budovy stěhovat ze svých dosavadních prostor na Moravském náměstí 13.↓

časopis

Již od roku 1992 vydává SPJF časopis Bobří stopa (dříve pod názvem Bobří stopou) pro všechny své členy, děti
a mládež. Obsahuje foglarovská, tábornická a dobrodružná témata. Výkladní skříní časopisu tradičně byly ilustrované obálky. V roce 2018 vyšla celkem 4 čísla.↑

Také v roce 2018 aktivně provozovalo SPJF několik webových portálů, z nichž nejvýznamnější je www.iklubovna.cz,
kde jsou zveřejňovány články z aktuálního dění či pozvánky
na akce. Dalšími provozovanými weby byly například www.
hledamers.spjf.cz, www.spjf.cz nebo www.salineni.spjf.cz.↓

webové portály

celostátní akce

Mezi nejdůležitější akce s celostátním dosahem patří
každoročně velké setkání foglarovců ve Sluneční zátoce
na řece Sázavě. To proběhlo i v červnu 2018.↓ Kromě
toho SPJF spustilo začátkem prázdnin velkou pátrací
hru Po stopách Rychlých šípů, která běžela až do konce
roku a vybízela lidi k pátrání po místech, která připomínají komiksové příběhy Rychlých šípů.

Tradiční akce Hledáme Rychlé šípy se v roce 2018 rozšířila
do všech krajů ČR a stala se tak akcí celostátního významu. Figurína pětice chlapců v životní velikosti byla ukryta na nějakém
vyvýšeném místě ve třinácti městech a pátraly po ní celkově
stovky lidí.↑ V listopadu se pak v Brně uskutečnil další ročník
Foglarovských dní, které hostily třeba diskuzi s šéfredaktorem
nakladatelství Albatros či autogramiádu kreslíře Pavla Čecha.
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Celkové příjmy byly tvořeny především
provozními dotacemi (310 000 Kč MŠMT,
54 000 Kč město Brno), účastnickými poplatky na akcích a táborech (625 534 Kč)
a členskými příspěvky (86 500 Kč). Naši činnost také v roce 2018 poprvé finančně podpořila Skautská nadace Jaroslava Foglara, od
které jsme obdrželi 25 080 Kč. V rámci roku
2018 také opět probíhal prodej materiálů
s foglarovskou tematikou (časopisy, pohlednice a další publikace), buttonů a triček, díky
němuž SPJF utržilo celkem 58 070 Kč. Příjmy
v celkové výši 6500 Kč pak byly zaznamenány za pronájem tábořiště na Pikárci. Ostatní
příjmy ve výši 5 850 Kč jsme utržili zejména za
poskytnuté služby, SPJF obdrželo dále dva finanční dary v celkové výši 1 300 Kč.
V průběhu roku 2018 došlo ke stěhování
ústředí, proto nám byla rovněž vrácena zá-

86 500,00 Kč
59 075,00 Kč
566 459,00 Kč
58 070,00 Kč
310 000,00 Kč
54 000,00 Kč
25 080,00 Kč
6 500,00 Kč
1 300,00 Kč
5 850,00 Kč
12 188,00 Kč

63 588,00 Kč
17 098,00 Kč
2 354,00 Kč
4 842,00 Kč
33 354,00 Kč
5 413,00 Kč
87 409,00 Kč
5 964,00 Kč
7 830,00 Kč
20 646,00 Kč
3 310,00 Kč
113 583,48 Kč
603 729,00 Kč
11 360,00 Kč
6 434,00 Kč
500,00 Kč
1 328,00 Kč
72 968,00 Kč
9 782,00 Kč
13 000,00 Kč
1 700,00 Kč
26 352,00 Kč
9 707,00 Kč

celkem

86 500,00 Kč
625 534,00 Kč
58 070,00 Kč
364 000,00 Kč
38 730,00 Kč

12 188,00 Kč

1 185 022,00 Kč

celkem
214 058,00 Kč

13 794,00 Kč
23 956,00 Kč
735 106,48 Kč

1 828,00 Kč
82 750,00 Kč
13 000,00 Kč
1 700,00 Kč
26 352,00 Kč
9 707,00 Kč

1 122 251,48 Kč

190 482,26 Kč

62 770,52 Kč

253 252,78 Kč

loha (kauce nájemného a služeb na Moravském náměstí v Brně).
Náklady představovaly zejména finance na
pořádání táborů a akcí (především nájmy,
materiál, doprava a strava na akcích a táborech, tisk, nákup a oprava vybavení) – celkem 735 106,48 Kč. Větší výdajovou položku
v rozpočtu znamená tisk časopisu Bobří stopa (včetně příloh a speciálů) a propagační ch
materiálů (pohlednice, letáky…) v celkové výši
82 750 Kč. Značnou část výdajovů v rozpočtu
pak tvoří nájemné, energie, internet a nákup
kancelářského vybavení pro zajištění chodu
ústředí SPJF (99 259 Kč), poštovné (zejména pro rozesílku BS a zásilek foglarovského
obchůdku, celkem 33 354 Kč), materiálové
náklady (včetně nákupu trik a materiálu na
výrobu buttonů; celkem 87 409 Kč) a honoráře pro externí přispěvatele do časopisu

Bobří stopa (téměř výhradně kresby na titulní stránky a komiksy, celkem 13 000 Kč).
V roce 2018 se navýšily výdaje spojené se základnou Muna, z celkové částky 26 352 Kč
tvořila největší podíl elektroinstalace (22 731
Kč), která byla nutná pro další fungování naší
mikulovické základny. Ostatní náklady tvořil
například nákup a opravy vybavení, školení,
cestovné a členství ve střešních organizacích.
V roce 2018 nemělo SPJF žádného placeného zaměstnance, podvojné účetnictví bylo
vedeno v online aplikaci Skeleton ESO, licence na rok 2018 nám byla poskytnuta zdarma.
V roce 2018 se nám podařilo navýšit příjmy a zároveň snížit výdaje oproti roku 2017,
a tedy dosáhnout ziskového rozpočtu, rozdíl
mezi příjmy a výdaji činil 62 770,52 Kč, při
čemž do roku 2019 bylo převedeno celkem
253 252,78 Kč.

statistické a další údaje
Členská základna: Řádným členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara může být libovolný zájemce, který zašle písemnou přihlášku a zaplatí členský příspěvek na dobu alespoň jednoho roku.

se do SPJF nově přihlásilo 344 členů. Věková struktura přihlášených členů byla následující:
Do 15 včetně: 135 (39%)
Od 16 do 18: 10 (3%)
Od 19 do 25: 20 (4%)
Od 26 do 34: 15 (6%)
Nad 35 včetně: 164 (48%)
Členské příspěvky zahrnující zasílání časopisu Bobří stopa, možnost účastnit se hlasování na valné hromadě, možnost využívat slevy na akce a další výhody činily v roce 2018:
• Do 18 let…200 Kč
• Od 18let…300 Kč
• děti do 6 let rodičů (členů) členství zdarma
• sourozenecká sleva – chtějí-li se členy stát sourozenci
mladší 18 let, první platí 200 Kč a každý další 50 Kč.

Členové klubů (do 18 let) mohou, ale nemusí být členy
SPJF. Sdružení tak zaměřuje své pravidelné aktivity na dalších několik set neregistrovaných dětí ročně, jejich počet lze
však jen obtížně určit, protože závisí na počtu a charakteru pořádaných akcí, zaniklých a nově přihlášených klubů.
Formou různých dalších projektů a soutěží osloví SPJF další
množství dětí neregistrovaných v klubech.
K 31. prosinci 2017 své dřívější členství prodloužilo nebo
VEDENÍ SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA, Z. S.
V ROCE 2018
Předseda: Vojtěch Hanuš
Místopředsedové:
Jiří Kalina – Čáp (1. místopředseda),
Martin Vérteši – Sova (2. místopředseda)
Členové: Kamil Albrecht – Soki, Aleš Deutsch, Robert
Folwarczny – Kosťa, Ladislav Ježek, Renata Chloupková,
Kateřina Sloupová – Drobek, Miloš Vraspír – Bobr
Revizní komise: Radek Petr – Menhar t (předseda),
Jaroslav Holý, Josef Kasl

sponzoři

Členové SPJF se mohou sdružovat do těchto poboček:
Pražská pobočka SPJF (oblastní organizace)
Třebíčská pobočka SPJF – Halahoj
Jihomoravská pobočka SPJF – Perpetuum (oblastní organizace)
Severomoravská pobočka SPJF
Východočeská pobočka SPJF
Východomoravská pobočka SPJF

Komise SPJF: Klubovní, Legislativní, Badatelská, Ediční,
Projektová, Pořadatelská, Internetová, Hospodářská, Pro
komunikaci a Redakční.
Sídlo SPJF: Moravské nám. 13, 602 00 Brno
Kontakt: SPJF, P. O. Box 245, 685 45 Brno
Internet: www.spjf.cz, spjf@spjf.cz
Bankovní spojení: 2900315365/2010 (Fio banka)
IČ: 48511200

